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Բարե՛ւ Սիրելի Տղաք,
Տարուան վերջին ամիսն է արդէն։ Այս թիւին. 

«Բարեւ»ը կ՚անդրադառնայ, այն տօնական 
օրերուն մասին, որոնց կը սպասէք անհամբե- 
րութեամբ։ Այո՛, Դեկտեմբերը կ՚աւետէ մեզի 
մօտալուտ Ամանորը եւ անմիջապէս իրեն 
յաջորդող Ս. Ծնունդը, զոր պիտի տօնենք 
Յունուար 6-ին՝ մեծ խանդավառութեամբ։

Կ՚ակնկալենք, որ նոր տարին խաղաղութիւն 
բերէ աշխարհին։ ԺՊԻՏ կը մաղթէ, որ 2017 
տարուան ընթացքին դիմաւորուիք բարի 
անակնկալներով եւ կ՚ատարուին ձեր բոլորին 
փափաքները։

    Շնորհաւոր Նոր Տարի 
                  եւ Ս. Ծնունդ
         Ջերմ Համբոյրներ՝
              «ԺՊԻՏ»

Որպէսզի 
սխալներս 
չերեւին...

Մա՛նչս, 
ինչո՞ւ այդքան 
պզտիկ եւ սեղմ 

կը գրես։
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Խնդրեցի 
Կաղանդ Պապայէն, 

որ յաճախ 
այցելէ մեզի։ 

Գօ-գօ Թարգմանեց՝ Ովսաննա 
Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Գօ-գօ,՛ Կաղանդը 
կը մօտենայ, չես 

խորհի՞ր որ Կաղանդ 
Պապիկին նամակ գրելու 

ատենը եկած է...։

Շատո՜նց 
գրեցի

հայրիկ...։

Ի՜նչ լաւ... 
ըսէ՛ տեսնեմ, 

ի՞նչ խնդրեցիր։
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-1-

-2-

Պատրաստեց՝
Ժագլին Էրմէն

Ծածկագիրներուն հետեւելով, գտէ՛ք պահուած նախադասութիւնները։



   7 տարեկան սիրուն աղջնակ մըն էր Արփի։ 
Կաղանդի նախօրեակին՝ բացաւ ծրարաթուղթեր  

պահուած դարակը եւ ընտրեց, ոսկեզօծ նկար- 
ներով զարդարուն, ամենագեղեցիկ թուղթը, 
յետոյ աճապարանքով սկսաւ ծրարել խոշոր 
տուփ մը։

  Մայրը երբ անդրադարձաւ շատ 
նեղուեցաւ ու յանդիմանեց զինքը.

 - Աղջի՛կս, ըսաւ ան, երանի՜ թէ 
հրաման առնէիր ինձմէ, այդ ոզկեզօծ 
ծրարաթուղթը պէտք էր ինծի, ե՛ս պիտի  

     գործածէի զայն։

Յաջորդ գիշեր, երբ ընտանեօք բոլորուած էին Կաղանդի ճաշասեղանին շուրջ, 
Արփի ծրարած խոշոր տուփը նուիրեց իր ծնողքին։

Այս անակնկալը յուզեց մայրիկը, զղջա՜ց զինքը 
յանդիմանած ըլլալուն համար, գորովագին համբուրեց 
իր սիրասուն աղջնակը եւ հետաքրքրութեամբ բացաւ 
տուփը։

Բայց մեծ յուսախաբութեան մատնուեցաւ երբ տուփը 
պարապ գտաւ։

- Անուշի՛կ զաւակս, 
ըսաւ ան, հայրիկդ ու ես 
շնորհակալութիւն կը 
յայտնենք քեզի, բայց 
կարծեմ մոռցեր ես նուէրդ 
տուփին մէջ դնելու։

- Բայց այդ տուփը 
պարապ չէ մա՛յր, այդ 
տուփին մէջ ես դրած եմ 

իմ անսահման սէրս, 
գոչեց Արփի լալագին...։

Գրեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

  7 տարեկան սիրուն աղջնակ մըն էր Արփի։ 
Կաղանդի նախօրեակին՝ բացաւ ծրարաթուղթեր  

պահուած դարակը եւ ընտրեց, ոսկեզօծ նկար- 
ներով զարդարուն, ամենագեղեցիկ թուղթը, 
յետոյ աճապարանքով սկսաւ ծրարել խոշոր 
տուփ մը։

  Մայրը երբ անդրադարձաւ շատ 
նեղուեցաւ ու յանդիմանեց զինքը.

    գործածէի զայն։

Յաջորդ գիշեր, երբ ընտանեօք բոլորուած էին Կաղանդի ճաշասեղանին շուրջ, 
Արփի ծրարած խոշոր տուփը նուիրեց իր ծնողքին։

Այս անակնկալը յուզեց մայրիկը, զղջա՜ց զինքը 
յանդիմանած ըլլալուն համար, գորովագին համբուրեց 
իր սիրասուն աղջնակը եւ հետաքրքրութեամբ բացաւ 
տուփը։

Բայց մեծ յուսախաբութեան մատնուեցաւ երբ տուփը 
պարապ գտաւ։

- Անուշի՛կ զաւակս, 
ըսաւ ան, հայրիկդ ու ես 
շնորհակալութիւն կը 
յայտնենք քեզի, բայց 
կարծեմ մոռցեր ես նուէրդ 
տուփին մէջ դնելու։

- Բայց այդ տուփը 
պարապ չէ մա՛յր, այդ 
տուփին մէջ ես դրած եմ 

Արփի ծրարած խոշոր տուփը նուիրեց իր ծնողքին։
Այս անակնկալը յուզեց մայրիկը, զղջա՜ց զինքը 

յանդիմանած ըլլալուն համար, գորովագին համբուրեց 
իր սիրասուն աղջնակը եւ հետաքրքրութեամբ բացաւ 

Բայց մեծ յուսախաբութեան մատնուեցաւ երբ տուփը 

տուփին մէջ ես դրած եմ 
իմ անսահման սէրս, 
գոչեց Արփի լալագին...։

Արփի ծրարած խոշոր տուփը նուիրեց իր ծնողքին։
Այս անակնկալը յուզեց մայրիկը, զղջա՜ց զինքը 

յանդիմանած ըլլալուն համար, գորովագին համբուրեց 
իր սիրասուն աղջնակը եւ հետաքրքրութեամբ բացաւ 

Բայց մեծ յուսախաբութեան մատնուեցաւ երբ տուփը 
պարապ գտաւ։

- Անուշի՛կ զաւակս, 
ըսաւ ան, հայրիկդ ու ես 
շնորհակալութիւն կը 
յայտնենք քեզի, բայց 
կարծեմ մոռցեր ես նուէրդ 
տուփին մէջ դնելու։

- Բայց այդ տուփը 
պարապ չէ մա՛յր, այդ 
տուփին մէջ ես դրած եմ 
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Ո՞վ...Ի՞նչ...Ո՞ւր...Ե՞րբ...ի՞նչպէս...Ինչո՞ւ...

Միանմարի (Myanmar) անտառներէն մէկուն մէջ, որսացուեցան ճերմակ գոյնով 2 
փիղեր, որոնք որոշ չափով ընտելացուելէ ետք պիտի բնակին կենդանաբանական 
պարտէզի մը մէջ: Իրենց մորթին գորշ գոյնը ապահովող մելանին բիկմենդին 
անբաւարարութեանը հետեւանքով, անոնք ենթարկուած են Ալպինօ կոչուած 
հիւադութեան: Թէեւ ճերմակ կը նկատուին, սակայն ունին վարդագոյն մորթ մը. նաեւ 
վարդագոյն եղունգներ ու թարթիչներ: Ընդհանրապէս կ'ապրին Միանմարի, 
Թայլանտի եւ Լաօսի անտառներուն մէջ:

Հնդիկները նուիրական կը նկատեն «Banyan» 
ծառը, որուն իւրաքանչիւր ճիւղը դէպի գետին 
հակելով, արմատներ կ՚արձակէ հողին մէջ եւ 
յառաջ կը բերէ նոր ծառերու բուներ (gövde)։

Այսպիսով Հնդկաստանի «Banyan» ծառը, 320 
հաստ եւ 3000 բարակ բուներով, առանձինն 
անտառ մը կը կազմէ, ուր կրնան ապաստանիլ 
7000 հոգի։ 

Գիտնականներ, պեղումներու ընթացքին գտան բրածոյ 
(fosil) մը, Չինաստանի Լիաօնինկ գիւղաքաղաքին մէջ։ 
Ըստ գիտնականներուն, ան ապրած էր 120 միլիոն տարի 
առաջ։ Ունէր սուր ակռաներ, հարթ ու երկար գանկ մը եւ 
վարի կզակին վրայ դանակի նման դուրս ցցուած ոսկոր մը: 
Իսկ կոկորդին վրայ ունէր տոպրակ մը՝ ձկնկուլներու (peli-
kan) նման, որուն մէջ կը պահէր իր որսը: 2 թեւերուն 
երկարութիւնն էր 1,5 մեթր: Այս բրածոն մեծ նմանութիւն 
ունէր Աւադար անուն ժապաւէնին երեւակայական 
հերոսին՝ Իքրանին, որ թռչող արարածի դերով սիրելին 
դարձած էր ժողովուրդին։  
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Դեկտեմբեր ամսուան վերջին օրերն էին։ Մարոյենց տան մէջ արդէն իսկ 
սկսած էին ամանորի պատրաստութիւնները։ Մայրիկն ու Արուս հօրաքոյրը 
կ՚աշխատէին օրն ի բուն։ Մարօն ալ՝ Մանուկ աղբարիկին հետ զարդարած էր 
տօնածառը։

Քոյր եղբայր, Կաղանդը տօնեցին նախ դպրոցի սրահին մէջ։ «Բարի եկար» 
ըսին Կաղանդ Պապային, արտասանելով ոտանաւորներ ու երգեր։ Ան ալ իր 
կարգին, մէկ առ մէկ իր քով կանչեց աշակերտները, որոնք յուզումով կը 
համբուրէին Կաղանդ Պապային ձեռքը ու կը ստանային իրենց նուէրները։ Կէս 
օրէն ետք Մարօ տուն եկաւ, շատ ուրախ էր, մէկ շաբաթ դպրոցը գոց էր։ 
Կաղանդին յաջորդող օրերուն՝ Ս. Ծնունդին եկեղեցի պիտի երթար ու մեծերուն. 
«Շնորհաւոր Ս. Ծնունդ եւ Աստուածայայտնութիւն» կամ «Քրիստոս Ծնաւ եւ 
Յայտնեցաւ» պիտի ըսէր, ուսուչուհին սորվեցուցած էր։

Մայրիկն ու Արուս հօրաքոյրը խոհանոցը՝ անվերջ կ՚աշխատէին, համով 
ճաշեր կը պատրաստէին Կաղանդի գիշերուան համար։ Մարօ, ճաշերէն աւելի 
կ՚երազէր՝ անուշապուրը, ըհը՜…, ըհը՜… ի՜նչ համով կ՚ըլլար, ամանորի անուշա- 
պուրը։

Ժամը ութին, հիւրերը սկսան գալ, մեծմայրիկներն ու մեծհայրիկները, 
հօրեղբայր, հօրաքոյր, մօրեղբայր, մօրաքոյր, քեռայրներ, զարմիկներ, ամէնքն ալ 
եկան բոլորուեցան աւանդական Կաղանդի սեղանին շուրջ։ Մարօ, անհամբեր 
էր, անվերջ ժամացոյցին կը նայէր, Մանուկ աղբարիկն ալ քթին տակէն կը 
խնդար։

Գրեց՝ Ժագլին Էրմէն
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Ժամը տասնըմէկէն ետք Մարօ բոլորովին անհաբեր դարձաւ ու սկսաւ 
տրտնջալ.

- Օ՜ֆ, օ՜ֆ երբ պիտի գայ սա Կաղանդ Պապան, ինչո՞ւ այսքան ուշացաւ…։
Քիչ վերջ, լսուեցաւ Մարոյին բացագանչութիւնը.
- Ահա՛, ան է, կու գա՜յ, կու գա՜յ… կռնակի տոպրակը այդ որքա՜ն մեծ ու ծանր է։
Կաղանդ Պապան դանդաղ քայլերով, կորաքամակ ներս մտաւ ու գնաց նստաւ 

տօնածառին քով։ Ան շա՜տ յոգնած էր։ Տոպրակը գետին դրաւ ու մէջէն նուէրներ 
հանելով սկսաւ տնեցիները հրաւիրել, ստանալու համար իրենց կաղանդչէքը։ Ան 
սիրունիկ նուէրներ բերած էր իւրաքանչիւրին համար։ Երբ կարգը Մարոյին եկաւ, 
վազեց Կաղանդ Պապային քով, համբուրեց ձեռքը, ոտանաւորը ըսաւ ու 
հապճեպով բացաւ իր նուէրը։ Ի՜նչ տեսնէ, սիրուն գրչատուփ մը մէջը գոյնզգոյն 
մատիտներով…։ 

Կաղանդ Պապային տոպրակը պարպուած էր թէեւ, սակայն կռնակը «լեցուն» 
էր… Արդեօք դեռ նուէրնե՞ր կային հոն պահուած… 

Մարօ մօտեցաւ անոր, կամացուկ մը շօշափեց կռնակը, ո՜հ շատ կարծր էր ան։ 
Մարօ շատ յուզուեցաւ. խե՜ղճ մարդուկին մէջքը կքած եւ կռնակի կուզը ելած էր, 
Կաղանդ Պապան այլեւս շա՜տ ծերացած էր….։ 
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Երկու ծանր հիւանդ՝ գրաւած էին զոյգ մահճակալները, հիւանդանոցի մը սենեակին։ 
Անկողիններէն մէկը պատուհանին կողմն էր, միւսը՝ դուռին։

- Ի՞նչեր կը տեսնես պատուհանէն դուրս, հարցուց իր դրացիին՝ դուռին քով պառկող 
հիւանդը։

- Օ՜, կը տեսնեմ պայծառ երկինքը, քիչ մը հեռուն կանանչ անտառը, յետոյ լիճը, ուր կը 
զբօսնուն տղաքը, բացատրեց պատուհանին քովինը։

Եւ յաջորդող օրերուն միշտ պատմեց, թէ ինչպէ՛ս մարդիկ ձուկ կ՚որսային կամ կը 
նաւարկէին լիճին մէջ։ Խօսեցաւ նաեւ գեղեցիկ ծաղիկներուն եւ սիրուն կենդանիներուն 
մասին։

- Այս ի՜նչ անարդարութի՜ւն։ Ի՞նչ արժանիք ունի այս մարդը, որ զինքը պատուհանին 
քով տեղաւորեր են, իսկ ես կը տեսնեմ միայն դիմացի պատս, զայրացաւ, նախանձ զգաց 
դրան քովինը։

Կարճ ժամանակ վերջ մահացաւ պատուհանին քով պառկող հիւանդը։ Միւսը 
խնդրեց, որ զինքը տեղաւորեն անոր անկողնին մէջ։ Խնդրանքը կատարուեցաւ, երբ 
հիւանդապահուհին կը պատրաստուէր հեռանալ անոր քովէն, նկատեց հիւանդին 
զարմացումը ու լսեց ապշահար բացագանչութիւնը.

- Բայց այս պատուհանէն կը տեսնուի միայն գորշ պատ մը։ Դրացիս ինծի անվերջ կը 
պատմէր գեղեցիկ բաներու մասին։ Ըսէ՛ք, ի՞նչպէս յաջողեցաւ այդ բոլորը տեսնել այս 
պատուհանէն։

- Ան ոչի՛նչ կրնար տեսնել իր աչքերով, ձեր դրացին կոյր էր, պատասխանեց 
հիւանդապահուհին՝ տխուր շեշտով։ Ան այդ բոլորը զգաց ու տեսաւ իր բարի, լաւատես 
հոգիին մէջ։

Սիլվա Կոմիկեան

Առակները կարճ պատմութիւններ են, որոնցմէ միշտ կարելի է հանել բարոյական 
իմաստ մը։

 ԼԱՒԱՏԵՍ  ԸԼԼԱԼ
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Դդումի տունկ մը՝ ծիլ տուաւ բարտիի ծառին քով եւ շատ արագ աճելով բարձրացաւ 
ու երբ հասաւ անոր հասակին, ըսաւ հեգնական.

- Ո՜վ բարտի, կրնա՞ս ըսել թէ որքա՛ն ժամանակ անցաւ, մինչեւ որ տիրացար 
քու բարձր հասակիդ:

- Մօտաւորապէս տասը տարի, պատասխանեց բարտին:
- Բայց կը տեսնես չէ՞... ես քու հասակիդ հաւա-

սարեցայ միա՛յն երկու ամսուան մէջ:
- Ճի՛շդ է, գոչեց բարտին:
Յետոյ օրերը իրարու յաջորդեցին, աշուն եկաւ 

եւ երբ հովերը քամիի վերածուեցան, դդումի 
տունկը սկսաւ մսիլ, սմքիլ, կարճնալ... Ան ըսաւ 
մտատանջութեամբ...

- Բարտի՛, բարտի՛, ըսէ՛ թէ ի՜նչ կը պատահի ինծի:
- Պիտի փճանա՜ս, եղաւ ծառին պատասխանը:
- Բայց ինչո՞ւ:
- Որովհետեւ իմ տասը տարուան մէջ հասած տեղս, դուն 

ուզեցիր գալ երկու ամիսէն:

Հայկուհի Հիւսիւմեան

Բարտին եւ Դդումի Տունկը

Հէքեաթը՝ կեանք է,
Երբեք չենք մոռնար,
Ո՞վ հէքեաթներէն
Կ՚ուզէ զուրկ մնալ։
 Ան կը հմայէ,
 Մեզ կը կախարդէ,
 Լուսաւոր ափեր
 Մեզ կ՚առաջնորդէ։
Միշտ կը հետեւինք,
Կը զգանք, կը զգացուինք,
Խորհուրդներու մէջ
Կը խորասուզուինք։
 Մոգական շունչով
 Կու տայ ապրումներ,
 Մեզ կը գրաւէ,
 Երջանիկ կ՚ընէ։
Հէքեաթը՝ կեանք է,
Երբեք չենք մոռնար,
Ո՞վ հէքեաթներէն
Կ՚ուզէ զուրկ մնալ։

ՀԷՔԵԱԹԸ

Պզտիկ որդը 
Առաւօտուն
Ուզեց ման գալ
Դաշտերուն մէջ:

Խոտ ճաշակեց
Ան օրն ի բուն,
Ուշ գիշերին
Դարձաւ իր տուն։

Ու երբ ջանաց
Բոյնը մտնել,
Ուռած փորով
Չանցաւ ծակէն:

ՈՐԴԸ 

Դիւրաւ կը կորսնցնենք այն յաջողութիւնը՝ զոր ձեռք ձգած ենք առանց ջանք թափելու։
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Նկարներուն հետեւելով ամբողջացուցէ՛ք բառերը ու գտէ՛ք պահուած բառը։

Պատրաստեց՝ 
Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան

ՀԱՆԵԼՈՒԿՆԵՐ

Շրջանակի մէջ առէ՛ք այն բառերը, որոնք կը ծառայեն ցուրտէն 
եւ անձրեւէն  պաշտպանուելու։
 Հովանոց - տետրակ - տաբատ
 Պայուսակ - վերարկու - բարձ
 Մատիտ  - գիրք  - ձեռնոց
 Կօշիկ - ակնոց  - գլխարկ
 Բաճկոն - մոյկ  - ժամացոյց
 Վզնոց - գաւաթ - գուլպայ           

Մա   րամ
Ա    տիտ
Յաս   խակ
Ե    շուն
Մե   դակ
Եր    նակ
Վան   միկ
Դաշ   կաթ

Զուգորդեցէ՛ք  հետեւեալ վանկերը ու բառեր կազմեցէ՛ք։
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Լուծեցէ՛ք հետեւեալ խաչբառը

Հորիզոնական (այսինքն՝ ձախէն աջ)
1  Թարմին հականիշը -  Տախտակ։
2- Դպրոցին մէջ սենեակ մը, ուր կը հաւաքուին ու դաս կը սորվին աշակերտները -  

3 թուանշանը՝ տառով։
3- Համեմ՝ որ համ կու տայ ճաշին – Կազմած մը՝ որ կը ծառայէ ուղղութիւն տալու – 

Անձնական դերանուն, եզակի առաջին դէմք՝ հակառակ կողմէն։
4- Նուռ բառին առաջին բաղաձայնը - Ծագիլ բային արմատը  –  Ճատրակի քարերէն 

մէկը։
5- Անօթ՝ որուն մէջ ուտելիքներ կը դրուին - Ջ-ին յաջորդ տառը -  Ռ-ին մօտաւոր 

հնչիւնը ունեցող տառը։
6- Նոյն հնչիւնը ունեցող Վ-ին ընկերը - Դաս տուող, ուսուցիչ։
7- Է-ին ժխտականը - «Տուն» բառին բաղադրեալ ձայնաւորը - 2 թուանշանը՝ տառով 

- Այբուբենի 18-րդ տառը։
8- Տարուան չորրորդ ամիսը  – Մեծ քանակութեամբ հոսուն ջուր, որ ծով կը թափի։

Ուղղահայեաց (այսինքն՝ վերէն վար եւ կամ վարէն վեր)
1- Օդային փոխադրամիջոց  – 1 թուանշանը՝ տառով ։ 
2- Թաղել բային արմատը - Այբուբենին  20-րդ տառը - Ո-ին յաջորդող տառերը։
3- Անձնական դերանուն մը - Այբուբենին 14-րդ տառը  –  Էի, էիր, ……։  
4- Ամանոր - «Լ» տառին նախորդը։
5- Նիհարին հականիշը՝ վարէն վեր  –  Լուալ բային եզակի հրամայականը՝ վարէն 

վեր։
6- Գոց  -  Ջ-ին յաջորդող տառերը։
7- Նախադաս ժխտական մասնիկ մը - Բ-ին մօտաւոր հնչիւնը ունեցող տառը – 1, 2, 

3 թուանշանները՝ տառով։
8- Այբուբենին 21-րդ տառը –  Այն կեդրոնական գործարանը, որուն շնորհիւ կը 

կատարուի ամբողջ մարմնին արեան շրջանը –  Այբուբենին 5-րդ տառը։
9- Գեղեցիկին հականիշը – Անապատի սապատաւոր չորքոտանին։



14

Յակոբիկ օր մը, թզենիին վրայ ելած՝ թուզ կը քաղէր։ Այդ միջոցին, անօթի 
գայլը մօտեցաւ ծառին եւ ուզեց ուտել Յակոբիկը։ Բայց չէր կրնար բռնել զայն, 
որովհետեւ Յակոբիկ թզենիին գագաթը մագլցած էր։

- Սիրելի՛ Յակոբիկ, ըսաւ այն ատեն գայլը՝ անուշ ձայնով մը։ Կը հաճի՞ս 
թուզ մըն ալ ինծի տալ։ Կինս հիւանդ է եւ թուզը անոր շատ սիրած պտուղն է։

- Սիրո՛վ, պատասխանեց Յակոբիկ եւ ծառէն իջաւ՝ ձեռքը թուզ մը բռնած։
Չար գայլը սակայն, յանկա՛րծ յարձակեցաւ Յակոբիկին վրայ եւ պարկի մը 

մէջ բանտարկեց զայն։
- Չա՛ր, ապերա՛խտ գայլ, ես ալ քեզի աղուոր խաղ մը խաղամ որ 

տեսնես… ըսաւ Յակոբիկ ինքնիրեն ու սկսաւ պոռալ.
- Շատ անհանգիստ եմ այս պարկին մէջ գայլ եղաբայր։ Խնդրեմ հաւնոցէ 

մը քիչ մը փետուր բե՛ր ինծի, որպէսզի գոնէ բարձիկ մը ունենամ տակս։ Դուն 
ալ քանի մը հաւկիթ կ՚առնես եւ ձուածեղ կը շինես նախաճաշիդ համար։

Թարգմանեց՝ 
Շողեր Չափարեան
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- Լա՛ւ գաղափար, ըսաւ գայլը։ Բայց ո՞ր հաւնոցէն պիտի 
բերեմ փետուրներն ու հաւկիթները։

- Մեր ագարակի հաւնոցէն, պատասխանեց Յակոբիկ։
Երթա՛նք ուրեմն, ըսաւ գայլը եւ պարկը շալկելով ճամբայ 

ելաւ։
Ագարակ հասան։ Գայլը պարկը գետին դրաւ եւ հաւնոց 

մտաւ։
Այն ատեն Յակոբիկ զմելիով ներսէն կտրեց պարկը եւ դուրս 

ելաւ, գնաց իր շունը բերաւ ու խոթեց պարկին մէջ։ Ինքն ալ 
տանիք բարձրացաւ եւ անկիւն մը պահուըտեցաւ։ Յակոբիկ այս 
բոլորը ըրաւ քանի մը վայրկեանի մէջ միայն։

Գայլը վերադարձաւ պարկին քով ու ըսաւ ուրախութեամբ.
- Սքանչելի՛, այս ի՜նչ բախտաւոր էի այսօր, ահաւասի՜կ 

Յակոբիկը, ահաւասի՜կ հաւկիթները։ Շուտով պիտի եփեմ 
զանոնք… 

Նախ քեզմով սկսիմ Յակոբիկ, պիտի ըսէր չար գայլը, բայց 
ճիշդ այդ պահուն շունը բարկութեամբ եւ հաջելով դուրս 
խոյացաւ պարկէն, յարձակեցաւ գայլին վրայ ու խածաւ անոր 
դունչը (բերանը)։ Գայլը դժուարաւ կրցաւ ինքզինքը ազատել եւ 
լեղապատառ փախաւ գնաց, առանց կարենալ հասկնալու, թէ 
ի՜նչ հրաշքով, մէկ վայրկեանէն միւսը, պարկին մէջի տղան 
փոխուած էր շունի։
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Թարգմանեց՝ 
Ովսաննա Ռուբինեան-Էօզչէլիք

Հա՜ հա՜ հա՜, 
հայրի՛կ Տօ-տօն 
ակռայի խիւսը 

կը ծամէ...

Տարչօ՜

 Ցոյց տո՛ւր տեսնեմ, 
ակռաներդ 

խոզանակեցի՞ր 
թէ ո՛չ։

Գնա՛, 
անմիջապէս 
խոզանակէ՛ 

զանոնք։

Իւֆֆֆֆ

Անշուշտ ո՛չ։

Ինչո՞ւ 
շուները ակռայ 
խոզանակելու 
պէտք չունին։

Ի՞նչ անիմաստ 
հարցում էր այդ 

Տարչօ։

Շատ 
ճիշդ։

Բայց դժբախտաբար շուներուն ակռաներն ալ 
տարիներու ընթացքին կը դեղնին, կը մաշին, քար կը 
կ՚ապեն։ Եւ անոնց ակռաները քաշել պէտք կ՚ըլլայ...։

Հետեւաբար 
խեղճերը ամէնէն պզտիկ 

ոսկորներն իսկ 
չեն կրնար կրծել։
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Պատրաստեց՝ Սիլվա Կոմիկեան

Լեզուական սխալներէն ամէնէն շատ տարածուածը եւ շփոթութիւն 
ստեղծողը, անձնական դերանուններուն՝ հայցական կամ տրական 
հոլովներուն գործածութիւնն է։

Անձնական դերանուններուն հայցական հոլովներն են՝ 
  Եզակի   Յոգնակի
Ա. դէմք Զիս    Մեզ
Բ. դէմք  Քեզ    Ձեզ
Գ. դէմք Զինք, Զայն   Զանոնք

Անձնական դերանուններուն տրական հոլովներն են՝
  Եզակի   Յոգնակի
Ա. դէմք Ինծի    Մեզի
Բ. դէմք  Քեզի    Ձեզի
Գ. դէմք Անոր, Իրեն   Անոնց, Իրենց

Շատ սխալ է ըսել՝ «Նարէն ինծի կը սիրէ», «Նարէն մեզի կը սիրէ»
Պէտք է ըսել՝    «Նարէն զիս կը սիրէ»,   «Նարէն մեզ կը սիրէ»։

Շատ սխալ է ըսել՝ «Նարէն քեզի կը սիրէ», «Նարէն ձեզի կը սիրէ»
Պէտք է ըսել՝    «Նարէն քեզ կը սիրէ»,   «Նարէն ձեզ կը սիրէ»։

Շատ սխալ է ըսել՝ «Նարէն անոր կը սիրէ», «Նարէն անոնց կը սիրէ»
Պէտք է ըսել՝    «Նարէն զինքը կը սիրէ», «Նարէն զանոնք կը սիրէ»։

*** Պէտք է հայցական հոլովները գործածել։

Նէ-ի գործածութիւնը շատ ընդհանրացած սխալ մըն է։ 
Օրինակ՝ շատ սխալ է ըսել «պաղ ջուր խմես նէ...» Պէտք է ըսել՝ «եթէ պաղ 

ջուր խմես»։
Օրինակ՝ շատ սխալ է ըսել «մեզի գաս նէ...» Պէտք է ըսել՝ «եթէ մեզի գաս»։
Նէ-ի տեղ «եթէ» գործածեցէ՛ք։

Հայերէնի մէջ բառերու սկիզբի «ե» գիրը կը հնչուի «եէ», որով օտար 
բառերը, որոնք իրենց սկիզբը «եէ» հնչիւնը ունին պէտք չէ «եէ» ձեւով գրել։

Օրինակ՝ սխալ է գրել «Եէշիլգիւղ», Պէտք է գրել «Եշիլգիւղ»։
Օրինակ՝ սխալ է գրել «Եէնիգաբու», Պէտք է գրել «Ենիգաբու»։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած ուղղութիւններով գտնենք 
պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Տրուած գոյներով գտնենք պահուած նկարը։
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Պատրաստեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ

Անուններուն խառն տառերը ուղիղ կերպով շարեցէ՛ք, յետոյ զուգաւորեցէ՛ք 
իրենց պատկանող նկարներուն հետ: 

թոռա- ..........

ցոնկա- ..........

նուգռակ- ..........

ուկատ- ..........

կուձ- ..........

նուշ- ..........

կայսուպա- ..........

կպան- ..........



23

Աշխատասիրեց՝
Սիրարփի Կիւլպաղ

Մարդիկ շատ հին դարերէն սկսեալ, 
միշտ ջանացած են ծածկել իրենց 
ոտքերը, ցուրտէն պաշտպանուելու 
համար։

Ըստ պատմաբաններու՝ գուլպան 
առաջին   անգամ   գործածեցին  Եգիպ-   
տացիները, Ք.Ա. 600-500 դարերուն։

    Անշուշտ շատ նախնական էին 
      հին  շրջանի  գուլպաները, ո՛չ 
      իրենց  նիւթերով  եւ  ոչ  ալ  իրենց 
      երեւոյթով  որեւէ  նմանութիւն   

 չունէին մեր այսօրուան  գուլպա-    
      ներուն հետ։ Մինչեւ 16-րդ դար 
      գուլպաները  պատրաստուեցան   

 կամ հիւսուեցան ձեռքով։  1589 
 թուականին առաջին անգամ 

Անգլիոյ մէջ է որ գուլպաները 
հիւսուեցան՝ հիւսքի շատ նախնական 
մեքենայով մը։

 Դարերու   ընթացքին   գուլպա-     
      ները անցան զանազան փուլերէ 

ու հետզհետէ աւելի նրբացան ու
գեղեցկացան, երբ գործածուեցան
նախ բուրդը, յետոյ մետաքսը, նայ-     

     լոնը, լիքրան եւլն...։
   Այսօր շատ զարգացած է գուլպայի                     

ճարտարարուեստը, այլազան ճաշա- 
կաւոր, զարդարուն գուլպաներ կը 
պատրաստուին մանաւա՛նդ կիներու 
եւ փոքրիկներու համար։

        Տղոց  համար  սակայն, 
          ամէնէն շահեկան գուլպան,    
          Կաղանդի տօնածառին  տակ   
                    դրուած՝ մէջը նուէրներ պա-  
                    րունակող,  մեծ  գուլպան  
          է անկասկած։
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Քանի՞ աստիճան ճամբայ կը կտրեն ժամացոյցին սլաքները, երբ 12-էն 
սկսելով՝ մէկուկէս անգամ ամբողջական շրջանը կ՚ընեն շրջանակին։

 ա) 3600 բ) 5400 գ) 4300

Գիտենք որ Երկիրը երկու շարժում ունի. կը դառնայ ինքն իր վրայ եւ 
արեւուն շուրջ։ Արեւուն շուրջ երբ դառնայ յառաջ կու գան.

 ա) Ամիսները բ) Օրերը  գ) Եղանակները

Շրջանակին թիւերը՝ զուգահեռական 2 գիծով   
այնպէս մը 3 մասի բաժնեցէ՛ք, որ իւրաքանչիւր   
մասին մէջ գտնուող թուանշաններուն գումարը 
26 ըլլայ։

Միայն 1 գծիկի տեղափոխութեամբ ապահովեցէ՛ք հաւասարութիւնը։

Պատրաստեց՝ 
Սիլվա Կոմիկեան

Պարապ քառակուսիներուն 
մէջ թուանշաններ 

տեղաւորեցէ՛ք, որոնց 
հորիզոնական, 

ուղղահայեաց 
եւ շեղակի 

գումարը 30 ըլլայ։
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Կար ու չկար աղջիկ մը կար, որ կը կոչուէր՝ Լորի: Ան շատ կը սիրէր երգել ու 
երբ կը հիւանդանար, ո՛չ թէ կու լար կամ կը տրտնջար, այլ կ՚երգէր իր ամէնէն 
սիրած երգը: Եւ կ՚երգէր աւելի հնչեղ ու հիասքանչ ձայնով, քան երբեւիցէ: 
Այսպէս ան կը յաղթահարէր իր ցաւը՝ երգարուեստի միջոցով: 

Լորի կը սիրէր նաեւ բնութիւնը: Ան յաճախ կը զբօսնուր իր քաղաքի գեղեցիկ 
վայրերուն մէջ: Ձմեռնային ցուրտ օր մը, երբ Լորի դպրոցէն տուն կը 
վերադառնար, ճանապարհին յանկարծ նկատեց, որ հովէն խոնարհած էին 
ծառերուն ճիւղերը: Ան տխրելու ժամանակ չունեցաւ անոնց համար, երբ լսեց 
ճիւղերուն թառած թռչուններուն անսովոր ու թովիչ դայլայլը: Լորի կրկին 
յաղթահարեց իր տխրութիւնը բնութեան գեղեցկութեան միջոցով: 

Վերադարձին՝ իր տան մօտերը, յանկարծ նշմարեց վիրաւոր, անօգնական 
կատու մը, որ կը մլաւէր ցաւատանջ: Ան չվարանեցաւ, անմիջապէս գրկեց եւ իր 
տունը տարաւ խեղճ կենդանին ու խնամեց զայն զգուշութեամբ։ Յետոյ 
հանգիստ՝ քուն մտաւ: Չէ՞ որ այս անգամ ալ, ա՛ն յաղթահարած էր կատուիկին 
ցաւի զգացումը, իր հոգածու վերաբերմունքով։

ԼՈՐԻԻՆ
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ  ՆԵՐԱՇԽԱՐՀԸ

Գրեց՝ 
Աննա Գէորգեան-Ուղուրլեան
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Գրեց՝ 
Կարպիս Խորասանճեան

Ս. Ծնունդի ճրագալոյցին ծնած էր Աթմաճեաններուն առջինեկ զաւակը՝ 
Շուշանիկը, որ հիմա եօթը տարեկան էր։ Լոյս աշխարհ եկած էր, երբ 
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, կը պատրաստուէր 
հաւատացեալներուն. «Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ», «Օրհնեալ է 
Յայտնութիւնն Քրիստոսի», ըսելու:

Շուշանիկ հիմա երկրորդ դասարանի աշակերտ էր։ Ս. Ծնունդի առաւօտն 
էր երբ մայրը՝ Տիկ. Սիլվան հիւանդանոց տարին, որպէսզի լոյս աշխարհ բերէ 
իր երկուորեակ զաւակները: 

Դարձեալ Սուրբ օր մըն էր, տնեցիները մեծ զարմացումի մէջ՝ «Աստուծոյ 
շնո՜րհն է ասիկա» կ՚ըսէին:

Շուշանիկ գիտէր, թէ պիտի ունենար եղբայր մը եւ քոյր մը, մերթ 
կ՚ուրախանար, երբեմն ալ կը տխրէր, խորհելով՝ թէ այլեւս ինք պիտի 
մատնուէր երկրորդական դիրքի։ Եօթը տարիէ ի վեր իշխանուհիի պէս էր տան 
մէջ, արդէն հայրը. «Իշխանուհի՜ս» կը կանչէր զինքը, հիմա ո՞վ պիտի ըլլար 
իշխանուհին: 

ԿՐԿՆԱԿԻ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
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--- Մեծմայրի՛կ, մայրս ինծի աղբարիկ մը պիտի բերէր միայն, բայց...     
--- Աստուած երկու ձագուկ պարգեւեց մեզի, երանի՜ քեզի Շուշանիկ, դո՛ւն 

երկուքին ալ մեծ քոյրիկը պիտի ըլլաս:
--- Ես ծներ եմ Ծնունդէն օր մը առաջ, քոյրս ու եղբայրս Ծնունդին օրը...։
--- Ուրախացի՛ր, երեքդ ալ Սուրբ Օրուան ծնունդներ էք։
--- Աստուած մեզ շատ կը սիրէ, այդ պատճառա՞ւ...։
--- Մանաւանդ քե՛զ շատ կը սիրէ Շուշանիկս։
Այդ միջոցին հնչեց դրան զանգակը, ուրախութեամբ ներս մտան 

հօրեղբայրն ու քեռկինը, անոնք Շուշանին կնքահայրն ու կնքամայրը եղած 
էին, անշո՛ւշտ պիտի մկրտէին նաեւ երկուորեակները։        

--- Նորածիններուն անունները որոշենք, ըսաւ հօրեղբայրը։
--- Կնքահայրը դուն ես, քեզի կը վիճակի անունները որոշել, ըսին բոլորը։ 
--- Ես որոշեցի, քանի որ Ծնունդի նուէր եկան, աղջիկը՝ Աղաւնի, տղան ալ՝ 

Յովհաննէս թող կոչուի, առաջարկեց կնքամայրը։
--- Սքանչելի՜, շատ յարմար է, ըսին միաբերան։
Կէսօր էր արդեն, երբ մեծհայրիկը տուն վերադարձաւ եկեղեցիէն. 
--- Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, մե՜ծ աւետիս մեր բոլորին, ըսաւ 

խանդավառութեամբ։
--- Սիրելի մեծհայրի՛կ, քեզի ալ մեծ աւետիս, փա՜ռք Աստունոյ ողջ-առողջ 

աշխարհ եկան Շուշանիկին քոյրն ու եղբայրը, գոչեց մեծմայրիկը 
երջանկութեամբ...։
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Պատասխաններ
Էջ 05 Ծածկագիր Խաղեր- 1) Եկէ՛ք միասնաբար զարդարենք տօնածառը։ 2) Կաղանդ 
Պապային մօրուքը ճերմակ է։
Էջ 12 Հանելուկներ- Կրկէս, ապակի, խաղող, օդաչու, ձիւնել, բադիկ «Կաղանդ»։ / Հովանոց, 
տաբատ,  վերարկու, ձեռնոց, կօշիկ, գլխարկ, բաճկոն, մոյկ, վզնոց, գուլպայ։ / Մատիտ, 
աշուն, Յասմիկ, երամ, մեխակ, երկաթ, վանդակ, դաշնակ։ 
Էջ 13-         Էջ 22 Հանելուկ- Աթոռ, ակնոց, գառնուկ, կատու, ձուկ, շուն,   
       պայուսակ, պնակ։
       Էջ 24 Հանելուկներ- 5400 / Եղանակները /    / 
       Եկրորդ 6ին կապոյտ գծիկը պէտք է 
       ուղղահայեաց դնել եւ կազմել «0» 
       (60-40=20)։ 
       Էջ 28 Գումարում- 750, 1402, 837, 1345, 486, 579, 634, 578։ Տառ   
       Աւելցնել- «ղ»։                             

Պատրաստեց՝
Ժագլին Էրմէն

Հետեւեալ գումարումներուն պատասխանները թուանշաններով գրեցէ՛ք։

        օ.  
քօ.
ցօ.
գո.
հո.
տո.
շո.

դո.
փո.
կո.
ձո.
ա.

պա.
ծա.

քա.
փի.
ջի.
դե.
նե.
կե.
շե.

Ո՞ր տառը աւելցնելով կարելի է բառ մը կազմել։
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Պատրաստեց՝
Գարին Կիւլպաղ

Խաղի Անկիւն
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ԳՏՆԵՆՔ 7 ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ...
Պատրաստեց՝ Էրհան Կէզէն
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Ալարա Պաքըրճօղլու
Գալֆաեան Վրժ.

Լիլիթ Ղուկասեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Ալիսիա Տումանօղլու
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.

Արաս Էօզքայա
Գալֆաեան Վրժ.

Աշոտ Պօղոսեան
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ. Թայիս Չոլաքեան

Տատեան Վրժ.

Մելանի Իչ
Տատեան Վրժ.

Կարէն Նասոյեան
Կէտիկփաշայի 

Հրանդ Տինք Վրժ.

Լորին Ազրա Օհանեան
Թ. Լեւոն Վարդուհեան Վրժ.




